
Innkomne forslag 1, 
forslag fra Sally Van Siclen:

Sportsklubben Rye
ÅRSMØTE 16. juni 2020 

Forslag til vedtak på Sportsklubben Ryes årsmøte 18. mars 2020 
 
 
 
Tilføye til ny lov § 8 Inhabilitet (6): 
 
Habilitet skal være et fast punkt på dagsorden i et hvert styre-/utvalgsmøte og det skal 
protokolleres hvilke forhold som eventuelt har vært drøftet og styrets/utvalgets beslutning. 
Styre-/utvalgsmedlemmer plikter å sette seg inn i NIF's regler om inhabilitet. 
 
 
 
 
 
Begrunnelse: 
Det er viktig at alle tillitsvagte til enhver tid har medlemmenes tillit. En gjennomført 
praktisering av habilitetsreglene er viktige for å opprettholde tilliten til at ingen 
utenforliggende hensyn påvirker de tillitsvagtes beslutninger. Alle styre- og 
utvalgsmedlemmer må kjenne til NIF's regler om inhabilitet. 
 
Se også Guidelines for Good Governance in Grassroots Sports, Self-Assessment Tool, Focus 
on Process, element 8: « We ensure there is a conflicts of interest policy in place and that 
declarations of interest are updated at least once a year and declared in relation to agenda 
items at each board meeting.» 
 
 
 
 

Styrebehandling av innkomne forslag til årsmøte 2020:

Lovforslag 1 om habilitetsbehandling for hvert styremøte
Styrets innstilling (5 MOT 3 STEMMER): 
Støttes ikke. Styret anser innholdet i lovforslaget tilstrekkelig varetatt i gjeldende lov § 8. 
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Forslag til vedtak på Sportsklubben Ryes årsmøte 18. mars 2020 
 
 
 
Tilføye til ny lov § 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (3): 
 
Styrets protokoller skal, etter styrets godkjenning, gjøres tilgjengelige for medlemmene via 
pålogging på lagets medlemssider, som hovedregel senest åtte dager etter hvert styremøte. 
Signerte protokoller skal gjøres tilgjengelig på samme måte senest to dager etter det 
påfølgende styremøte. Alle protokoller skal, som et minimum, inneholde tid og sted for møtet, 
hvem som var til stede, hvilke saker som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet og bør, 
i rimelig utstrekning, inneholde begrunnelse for vedtak. Det skal også føres protokoll fra 
styremøtene i idrettslagets grupper. 
 
 
 
 
 
 
Begrunnelse:  
Det er viktig å ha oversikt over saker som behandles og vedtak som fattes i klubben, også i 
klubbens grupper. Dette letter styrets og gruppenes drift og vil være en god måte å overføre 
kunnskap om klubbens aktiviteter til nye styremedlemmer og gruppestyremedlemmer. Da er 
det er ikke nok at man bare vet hvilket vedtak som er fattet, men også hva som var grunnlaget 
for det enkelte vedtak.  
Styrets protokoller skal gjøres tilgjengelig for medlemmene så raskt som mulig etter 
styremøtene. Én uke bør være lang nok tid for styret til å bli enige om formuleringene i 
protokollen, slik at den kan gjøres offentlig for medlemmene. Protokollen signeres i 
påfølgende styremøte. Endelig godkjent protokoll gjøres da offentlig på samme måte senest to 
dager senere. 
 
Se «Guidelines for Good Governance in Grassroots Sports,» https://www.imba-
europe.org/sites/default/files/Guidelines_for_Good_Governance_in_Grassroots_Sport.pdf. 
(The project and guidelines were supported by the European Commission DG for Education 
and Culture.) Retningslinjene spesifiserer fire prinsipper for «good governance»: demokrati, 
gjennomsiktighet, ansvarlighet, og inkludering av de som har interesse av organisasjonen 
(«stakeholders»). Virkemidler omfatter:   
—«Ensure open and frequent access for members to influence the political and strategic 
direction and leadership. 
—Disclose the knowledge base for key decisions. 
—Establish a policy to let the stakeholders participate in decision-making.» (p. 8, ibid.) 
 
Se også Self-Assessment Tool, Focus on Process, element 5: « We make key strategic and 
financial documents, board meetings agendas and reports public available.» 
 

Forslag til vedtak på Sportsklubben Ryes årsmøte 18. mars 2020 
 
 
 
Tilføye til ny lov § 16 Årsmøtets oppgaver (14, c): 
 
Styrets fullmakt kan ikke delegeres videre.  
 
 
 
 
 
Begrunnelse: 
Bestemmelsen i § 16 nr. 14, c, er en praktisk unntaksbestemmelse som åpner for at styret får 
fullmakt fra lagets høyeste organ til å kunne oppnevne representanter til de forskjellige ting 
eller årsmøter der laget har rett til å være representert. Styret bør ikke gis anledning til å 
delegere videre retten til å oppnevne hvem som skal representere laget utad, den retten må 
ligge til styret som kollegialt organ. Det er viktig at all ekstern representasjon har forankring i 
lagets styre og ikke kun i gruppestyrer eller på annen, ikke formalisert måte. Gruppene har 
selvfølgelig full adgang til å foreslå hvem som skal representere klubben utad. 
 
 
 
 
 

Innkomne forslag 2, 
forslag fra Sally Van Siclen:

Forslag til vedtak på Sportsklubben Ryes årsmøte 18. mars 2020 
 
 
 
Tilføye til ny lov § 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (3): 
 
Styrets protokoller skal, etter styrets godkjenning, gjøres tilgjengelige for medlemmene via 
pålogging på lagets medlemssider, som hovedregel senest åtte dager etter hvert styremøte. 
Signerte protokoller skal gjøres tilgjengelig på samme måte senest to dager etter det 
påfølgende styremøte. Alle protokoller skal, som et minimum, inneholde tid og sted for møtet, 
hvem som var til stede, hvilke saker som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet og bør, 
i rimelig utstrekning, inneholde begrunnelse for vedtak. Det skal også føres protokoll fra 
styremøtene i idrettslagets grupper. 
 
 
 
 
 
 
Begrunnelse:  
Det er viktig å ha oversikt over saker som behandles og vedtak som fattes i klubben, også i 
klubbens grupper. Dette letter styrets og gruppenes drift og vil være en god måte å overføre 
kunnskap om klubbens aktiviteter til nye styremedlemmer og gruppestyremedlemmer. Da er 
det er ikke nok at man bare vet hvilket vedtak som er fattet, men også hva som var grunnlaget 
for det enkelte vedtak.  
Styrets protokoller skal gjøres tilgjengelig for medlemmene så raskt som mulig etter 
styremøtene. Én uke bør være lang nok tid for styret til å bli enige om formuleringene i 
protokollen, slik at den kan gjøres offentlig for medlemmene. Protokollen signeres i 
påfølgende styremøte. Endelig godkjent protokoll gjøres da offentlig på samme måte senest to 
dager senere. 
 
Se «Guidelines for Good Governance in Grassroots Sports,» https://www.imba-
europe.org/sites/default/files/Guidelines_for_Good_Governance_in_Grassroots_Sport.pdf. 
(The project and guidelines were supported by the European Commission DG for Education 
and Culture.) Retningslinjene spesifiserer fire prinsipper for «good governance»: demokrati, 
gjennomsiktighet, ansvarlighet, og inkludering av de som har interesse av organisasjonen 
(«stakeholders»). Virkemidler omfatter:   
—«Ensure open and frequent access for members to influence the political and strategic 
direction and leadership. 
—Disclose the knowledge base for key decisions. 
—Establish a policy to let the stakeholders participate in decision-making.» (p. 8, ibid.) 
 
Se også Self-Assessment Tool, Focus on Process, element 5: « We make key strategic and 
financial documents, board meetings agendas and reports public available.» 
 

Styrebehandling av innkomne forslag til årsmøte 2020:

Lovforslag 2 om styreprotokoller
Styrets innstilling (8 MOT 1 BLANK STEMME)::
Støttes ikke. Styret anser medlemmenes tilgang til styrets protokoller som ivaretatt i gjeldende lov 
§ 9 (3) hvor det fremgår at “Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med 
mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak”. Ryes lov er her i samsvar med NIFs lovnorm. 
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Innkomne forslag 3, 
forslag fra Sally Van Siclen:

Forslag til vedtak på Sportsklubben Ryes årsmøte 18. mars 2020 
 
 
 
Tilføye til ny lov § 16 Årsmøtets oppgaver (14, c): 
 
Styrets fullmakt kan ikke delegeres videre.  
 
 
 
 
 
Begrunnelse: 
Bestemmelsen i § 16 nr. 14, c, er en praktisk unntaksbestemmelse som åpner for at styret får 
fullmakt fra lagets høyeste organ til å kunne oppnevne representanter til de forskjellige ting 
eller årsmøter der laget har rett til å være representert. Styret bør ikke gis anledning til å 
delegere videre retten til å oppnevne hvem som skal representere laget utad, den retten må 
ligge til styret som kollegialt organ. Det er viktig at all ekstern representasjon har forankring i 
lagets styre og ikke kun i gruppestyrer eller på annen, ikke formalisert måte. Gruppene har 
selvfølgelig full adgang til å foreslå hvem som skal representere klubben utad. 
 
 
 
 
 
Styrebehandling av innkomne forslag til årsmøte 2020:

Lovforslag 3 om årsmøtets oppgaver
Styrets innstilling (enstemmig):
Støttes ikke. Styret vil i tråd med Ryes lov (likelydende med NIFs lovnorm) normalt styrebehandle 
hvem som representerer Rye på de ulike ting mv. En bestemmelse som forhindrer en forsvarlig 
delegering av myndigheten til gruppenes styre i det enkelte tilfelle vil kunne vanskeliggjøre at Rye 
finner representasjon til ting mv.
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Innkomne forslag 4, 
forslag fra Ola Høiby:

TODELT TRENINGSAVGIFT

Bakgrunn:
Det har blitt dyrere å arrangere sykkelritt de senere år, samtidig som antallet deltagere har gått 
ned. Det blir stadig færre ritt å delta på og det kreves stadig mer innleid hjelp for å få avviklet 
arrangementene. Overskuddet fra rittene blir mindre eller går i minus.

Forslag:
Styret gis fullmakt til å innføre en todelt treningsavgift rettet mot klubbens medlemmer som 
sykler ritt, for å sikre god gjennomføringsevne av gruppas ritt/arrangementer og bidra til et 
større økonomisk overskudd.

Treningsavgiften frafalles i sin helhet for medlemmer som oppfyller minst et av kriteriene:
	 •	ikke	har	syklet	ritt	for	Rye	i	løpet	av	sesongen
	 •	utfører	verv	for	klubben
	 •	har	æresmedlemsskap	i	klubben
	 •	tar	på	seg	andre	jobber	for	klubben,	inkludert	frivillig	dugnadsarbeid
Den utvidede treningsavgiften skal kun sendes ut til medlemmer som sykler ritt og forfaller etter 
sesongslutt.

DRAKTLAGER

Bakgrunn:
Grunnet lang leveringstid på drakter er det ønskelig å ha et eget lager med drakter, spesielt på 
starten	av	sesongen.	Behovet	er	hovedsakelig	fra	nye	medlemmer	som	ikke	har	syklet	for	Rye	
tidligere. Spesielt gjelder dette de aller yngste, hvor klubbdrakt og tilhørighet er ekstra viktig.

Et slikt draktlager kan enkelt opprettes i samarbeid med Kalas dersom vi ikke ønsker å ha dette 
på eget lager, og med utlevering/distribusjon ifm Kalas Cup.

Forslag:
Styret gis fullmakt til å opprette et eget lager av drakter med varelagereverdi på inntil kr 100 
000, hovedsakelig på de plaggene og størrelsene det er høyest omsetning på, samt med ekstra 
dekning på små størrelser til barn.



FORDELING AV DRAKTMIDLER FRA KALAS

Bakgrunn:
Det har vært debatt i gruppene og hovedstyret rundt fordelingen av midler fra draktleverandøren 
Kalas, i forbindelse med framforhandling av ny utstyrsavtale.

Forslag:
Gjeldende fra og med neste sesong:
Midlene fra Kalas skal gå til innkjøp av konkurransedrakter for klubbens egne utøvere som faller inn 
under kategorien satsingsrytter/satsingsløper/satsingsutøver og til klubbens lag som har ambis-
joner om å vinne/hevde seg i toppen eller sette rekorder. Tidligere fordelingsnøkler skal ikke lenger 
legges til grunn for fordelingen. 

Fordeling av midlene mellom grupper og utøvere gjøres ut fra rittdeltagelse og eksponering av 
klubb og drakt ifm konkurranser og i media. Utøvere/lag med høy aktivitet og gode resultater 
kan tildeles en større andel av midlene enn utøvere/lag med mindre aktivitet og svakere resultater.
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Innkomne forslag 4, 
forslag fra Ola Høiby forts.:

Styrebehandling av innkomne forslag til årsmøte 2020:

Forslag 4 om todelt treningsavgift, draktlager og fordeling av draktmidler fra Kalas
Styrets innstilling (enstemmig):
Forslaget oversendes det nye styret for utredning og vurdering.


